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Haal 
het beste uit 

jezelf
Het leven kent hoogte- en dieptepunten. Zelfs de meest succesvolle leiders en 
positief ingestelde personen lopen wel eens vast in hun werk, relaties of privé-
leven. Vaak zonder dat ze het weten, zijn ze ‘onder de lijn’ beland. Ze klagen, 
zijn ongelukkig en voelen zich slachtoffer van de situatie. De kunst is om in zo’n 
geval weer ‘boven de lijn’ te komen. Want dan ben je in flow, voel je je vitaal en 
gaat het leven je gemakkelijk af.

Mensen die boven de lijn zijn, maken het verschil in deze wereld. Ze zijn vrolijk 
en levendig, integer, authentiek, toegewijd en betrokken. Ze spreken waar-
dering uit en nemen 100% verantwoordelijkheid voor hun gedrag en acties.  
Daardoor zijn ze persoonlijk én zakelijk succesvol. Dit boek helpt je om een 
inspirerende leider te zijn, een betere ondernemer, een fijnere collega en een 
leuker mens.

Wat levert dit boek je op?
•  Je vergroot je persoonlijke vaardigheden. Hierdoor heb je meer plezier in het 

leven en werk je succesvoller samen met anderen.
•  Je wordt effectiever en efficiënter: je bereikt makkelijker je doelen en bespaart 

jezelf heel veel tijd.
•  Je verbreedt je horizon en krijgt een heldere focus. Je ziet en pakt meer kan-

sen, waardoor je resultaten en je rendement verbeteren.

De sleutel tot succes ligt in jezelf. Hoe je omgaat met situaties en mensen die 
je leven beïnvloeden, bepaal je helemaal zelf. Wees die fantastische ouder, 
warme echtgenoot, prettige collega of inspirerende leider. Zo haal je het beste 
uit jezelf en leid je je bedrijf naar nóg meer succes!

De vraag om nog succesvoller te zijn: ben ik onder of boven de lijn?
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Op de linkerpagina’s in dit boek vind je 
verklarende illustraties. Bij de flow (in 
oranje) boven de lijn vind je eerst, in 
oranje letters, de gewenste resultaten. 
Direct daaronder, staan de positieve 
acties: dit heb je te doen als je de 
genoemde resultaten wilt bereiken. 

Onder de lijn staat alles gespiegeld. Daar 
begint het met negatieve acties. Dit zijn 
de saboteurs, die je van je doel verwij-
derd houden. 
De dingen dus die je vooral niet moet 
doen, maar waar je jezelf misschien wel 
geregeld op betrapt. Dat is niet erg, want 
dat betekent dat er nog winst te behalen 
is en dat je dit boek dus niet voor niets 
leest. Tot slot vind je nog een opsomming 
van ongewenste resultaten. Het zijn fei-
ten en ervaringen die je niet wilt. Kortom: 
drama (blauwe tekst). 

Berry Koeleman is een ondernemer 

in hart en nieren. Hij bracht een tien-

tal eigen bedrijven tot grote bloei en 

was al op 27-jarige leeftijd multi-

miljonair. Zijn financiële achtergrond, 

track record en ondernemers geest 

maken hem tot de ideale sparring-

partner voor ondernemers die willen 

groeien en succesvol willen zijn. 

Koeleman is de drijvende kracht ach-

ter Boven De Lijn® Concepts. Hij traint 

en adviseert ondernemers en directie- 

en manage- ment-teams in binnen- en 

buitenland.

 

Zijn motto? Doen waar 

je plezier in hebt, is de 

sleutel tot succes.

Koeleman is altijd boven de lijn … 
                   of druk bezig daar zo snel 
mogelijk weer te komen.


